
5 september 2019
Bodegraven



1. 5 september – nog een korte tijd (16:5-33)
2. 26 september

– het ‘hogepriesterlijk gebed’ I (hfst.17)
3. 17 oktober

– het ‘hogepriesterlijk gebed’ II (hfst.17)
4. 14 november – Jezus’ gevangenneming (18:1-11)
5. 12 december – Jezus voor Annas (18:12-27)
6. 16 januari– Jezus voor Pilatus I (18:28-40)
7. 6 februari – Jezus voor Pilatus II (19:1-16)
8. 27 februari – Jezus’ kruisiging (19:16-28)
9. 19 maart

– Jezus’ sterven en begrafenis (19:28-40)
10.9 april 

– Jezus’ opstanding en verschijning aan Maria (20:1-18)
11.30 april

– Jezus’ verschijning aan de discipelen (20:19-31)
12.28 mei

– Jezus’ verschijning aan het meer van Tiberias (21:1-14)
13.18 juni

– Petrus gerehabiliteerd (Joh.21:15-25)

HET PROGRAMMA VOOR SEIZOEN 2019/2020



kort overzicht/terugblik:

• Johannes 13 en 14
▪ gesprekken in de opperzaal (13:1)

• Johannes 15 t/m 17
▪ gesprekken buiten de opperzaal (14:31)
▪ maar Kidrondal nog niet overgestoken (18:1)
▪ nabij de tempel dus.



structuur hoofdstuk 16

:5
:6
:7

:8-11

:12-15

:16
:17,18
19-28
29,30
31-33

terugkeer tot de Vader
discipelen - van droefheid vervuld

belofte van "de Erbij-geroepene" 
aan de discipelen

missie van "de Erbij-
geroepene" voor de wereld
missie van "de Erbij-
geroepene" voor de discipelen

terugkeer tot de Vader
discipelen - navraag

Jezus' antwoord
discipelen - zekerheid

Jezus' antwoord



Johannes 16

7 Maar ik zeg jullie de waarheid: 
het is nuttig voor jullie dat ik wegga. 
Want indien ik niet zou wegggaan, 
zal de Erbij-geroepene 
niet naar jullie toe komen. 
Maar als ik gegaan ben, 
zal ik Hem naar jullie toezenden.



Johannes 16

7 Maar ik zeg jullie de waarheid: 
het is nuttig voor jullie dat ik wegga.
Want indien ik niet zou wegggaan, 
zal de Erbij-geroepene
niet naar jullie toe komen...

Gr. parakletos (14:16,26; 15:26; 16:7) 
lett. erbij-geroepene (= pleitbezorger, helper)



Johannes 16

7 Maar ik zeg jullie de waarheid: 
het is nuttig voor jullie dat ik wegga. 
Want indien ik niet zou wegggaan, 
zal de Erbij-geroepene 
niet naar jullie toe komen. 
Maar als ik gegaan ben, 
zal ik Hem naar jullie toezenden.

> 10 dagen later



Johannes 16

8 En terwijl Hij komt 
zal Hij de wereld ontmaskeren 
omtrent zonde 
en omtrent rechtvaardigheid 
en omtrent oordeel;

in het bijzonder: de jóódse wereld
16:1: de synagoge



Johannes 16

8 En terwijl Hij komt 
zal Hij de wereld ontmaskeren
omtrent zonde 
en omtrent rechtvaardigheid 
en omtrent oordeel;

vandaar: "de geest van de wáárheid"
de wereld zal er niets tegenin 
kunnen brengen (vergl. Hand.6:10)



Johannes 16

8 En terwijl Hij komt 
zal Hij de wereld ontmaskeren 
omtrent zonde 
en omtrent rechtvaardigheid 
en omtrent oordeel;



Johannes 16

9 omtrent zonde
omdat zij niet in mij geloven; 

de zonde der wereld (1:29) = ongeloof



Johannes 16

10 omtrent rechtvaardigheid
omdat ik naar de naar de Vader toe ga 
en jullie mij niet langer aanschouwen;

rechtvaardig, want beloofd en voorzegd



Johannes 16

11 en omtrent oordeel 
omdat de overste van deze wereld 
geoordeeld is.

d.w.z. de wereld heeft haar overste (=de 
Ben Adam) geoordeeld en veroordeeld (= 
buiten geworpen; 12:31)



Johannes 16

12 Nog vele dingen heb ik jullie te zeggen
maar jullie kunnen het 
op dit moment niet dragen. 



Johannes 16

13 Maar wanneer Hij komt, 
de geest van de waarheid, 
zal Hij jullie de weg wijzen in alle waarheid... 

"alle waarheid" bekendgemaakt, 
beschreven en geboekstaafd



Johannes 16

13 ... want Hij zal niet spreken vanaf zichzelf 
maar zoveel Hij hoort zal Hij spreken 
en de komende dingen 
zal Hij jullie verkondigen.

nl. van mij, ook wanneer ik ben heengegaan!



Johannes 16

13 ... want Hij zal niet spreken vanaf zichzelf 
maar zoveel Hij hoort zal Hij spreken
en de komende dingen
zal Hij jullie verkondigen.

o.a. in het boek 'de Openbaring' (Johannes!)



Johannes 16

14 Hij zal mij verheerlijken 
omdat Hij vanuit het mijne zal nemen
en aan jullie zal verkondigen.

toekomende tijd!
nl. wat Hij van mij zal horen (:13)



Johannes 16

15 Alles wat de Vader heeft is het mijne, 
daarom zei ik 
dat Hij vanuit het mijne neemt 
en aan jullie zal verkondigen. 

vergl. Joh.3:35
De Vader heeft de Zoon lief 
en heeft alles in zijn hand gegeven.



Johannes 16

15 Alles wat de Vader heeft is het mijne,
daarom zei ik
dat Hij vanuit het mijne neemt 
en aan jullie zal verkondigen.  

= omdat ik de Messias ben aan 
wie God alles heeft gegeven

daarom zal de Geest van 
daaruit aan jullie verkondigen



Johannes 16

16 Een tijdje 
en jullie zullen mij niet meer aanschouwen 
en nog een tijdje en jullie zullen mij zien.

"een tijdje"
= binnen een etmaal
> woensdagavond tot donderdagmiddag †



Johannes 16

16 Een tijdje 
en jullie zullen mij niet meer aanschouwen
en nog een tijdje en jullie zullen mij zien. 

"nog een tijdje"
= nog weer drie dagen later

= van donderdagmiddag tot zondag



Johannes 16

17 Sommige dan van zijn discipelen 
zeiden tot elkaar: 
wat is dit wat hij tot ons zegt?...



Johannes 16

17 ... Een tijdje en jullie zullen mij niet meer 
aanschouwen en nog een tijdje 
en jullie zullen mij zien? 
En dat: ik ga heen naar de Vader? 



Johannes 16

18 Zij zeiden dan: 
wat is dit wat hij zegt: een tijdje?
Wij weten niet wat hij spreekt.



Johannes 16

19 Jezus wist dat zij hem wilden vragen 
en zei tot hen: 
jullie zoeken met elkaar 
omtrent deze dingen dat ik zei:
een tijdje en jullie aanschouwen mij niet 
en weer een tijdje en jullie zullen mij zien?



Johannes 16

19 Jezus wist dat zij hem wilden vragen 
en zei tot hen: 
jullie zoeken met elkaar 
omtrent deze dingen dat ik zei: 
een tijdje en jullie aanschouwen mij niet 
en weer een tijdje en jullie zullen mij zien? 



Johannes 16

20 Amen, amen, ik zeg jullie 
dat jullie zullen huilen en weeklagen
maar de wereld zal zich verheugen.
Maar jullie zullen bedroefd worden 
maar jullie  droefheid zal tot vreugde worden.

nl. om mijn heengaan



Johannes 16

20 Amen, amen, ik zeg jullie 
dat jullie zullen huilen en weeklagen
maar de wereld zal zich verheugen. 
Maar jullie zullen bedroefd worden 
maar jullie  droefheid zal tot vreugde worden.

ook hier weer (in het bijzonder):
de jóódse wereld



Johannes 16

20 Amen, amen, ik zeg jullie 
dat jullie zullen huilen en weeklagen 
maar de wereld zal zich verheugen.
Jullie zullen bedroefd worden 
maar jullie  droefheid zal tot vreugde worden. 



Johannes 16

21 Wanneer de vrouw baart 
heeft zij droefheid omdat haar uur kwam
maar wanneer zij het kindje baart 
herinnert zij zich niet meer de verdrukking
vanwege de vreugde dat er een mens 
in de wereld geboren werd.



Johannes 16

21 Wanneer de vrouw baart 
heeft zij droefheid omdat haar uur kwam
maar wanneer zij het kindje baart 
herinnert zij zich niet meer de verdrukking
vanwege de vreugde dat er een mens 
in de wereld geboren werd. 

verdrukking > sterven
geboorte > verlossing, nieuw leven!



Johannes 16

22 Ook jullie dan 
hebben nu inderdaad droefheid, 
maar ik zal jullie weer zien 
en jullie hart zal zich verheugen 
en niemand neemt de vreugde van jullie weg.



Johannes 16

22 Ook jullie dan 
hebben nu inderdaad droefheid, 
maar ik zal jullie weer zien 
en jullie hart zal zich verheugen 
en niemand neemt de vreugde van jullie weg.

de droefheid is voorbijgaand
de vreugde is blijvend!



Johannes 16

23 En in die dag zullen jullie mij niets vragen. 
Amen, amen, ik zeg tegen jullie 
dat wat jullie de Vader ook maar 
zouden verzoeken in mijn naam, 
Hij zal het aan jullie geven.

= de dag van de opstanding
= geen dag van vragen, maar de dag 
van antwoorden (lees: vreugde; :22)!



Johannes 16

23 En in die dag zullen jullie mij niets vragen.
Amen, amen, ik zeg tegen jullie 
dat wat jullie de Vader ook maar 
zouden verzoeken in mijn naam, 
Hij zal het aan jullie geven.

zoals eerder beloofd (14:13,14)
een absolute garantie aan "de twaalf"! 



Johannes 16

24 Tot nu toe 
verzoeken jullie niets in mijn naam. 
Verzoek en jullie zullen ontvangen 
opdat jullie vreugde vervuld zou zijn.

= op mijn gezag! 



Johannes 16

24 Tot nu toe 
verzoeken jullie niets in mijn naam.
Verzoek en jullie zullen ontvangen 
opdat jullie vreugde vervuld zou zijn. 



Johannes 16

25 Deze dingen heb ik 
in beelden gesproken tot jullie. 
Er komt een uur dat ik niet meer 
in beelden tot jullie zal spreken 
maar vrijuit zal ik berichten 
omtrent de Vader.

Gr. paroi mia = NAAST-PAD
> niet rechtstreeks gezegd 
maar via een omweg



Johannes 16

25 Deze dingen heb ik 
in beelden gesproken tot jullie. 
Er komt een uur dat ik niet meer 
in beelden tot jullie zal spreken 
maar vrijuit zal ik berichten 
omtrent de Vader.

> communicatie na de opstanding
niet meer in 'gelijkenissen' en 'beelden'



Johannes 16

26 In die dag zullen jullie 
in mijn naam verzoeken 
en ik zeg jullie niet 
dat ik de Vader zal vragen omtrent jullie,

> jullie zullen vragen in mijn naam aan de Vader
Jezus zegt niet: 
ik zal de Vader vragen omtrent jullie

Hij is wel een 'voorspraak' ('bij-geroepene') 
maar dat is niet wat hij hier zegt



Johannes 16

27 want de Vader zelf 
houdt veel van jullie 
omdat jullie veel van mij hebben gehouden 
en jullie hebben geloofd 
dat ik van bij God uitging. 



Johannes 16

27 want de Vader zelf 
houdt veel van jullie 
omdat jullie veel van mij hebben gehouden 
en jullie hebben geloofd 
dat ik van bij God uitging. 

= de kring om hem heen



Johannes 16

28 Ik ging uit van de Vader 
en ik ben in de wereld gekomen. 
Ik verlaat de wereld weer 
en ik ga naar de Vader toe.

slaat niet op Jezus' geboorte in Bethlehem
maar op het begin van zijn (openbare) missie
(vergl. Joh.17:18)



Johannes 16

29 Zijn discipelen zeiden, 
zie nu spreekt u vrijuit 
zonder enige beeldspraak te zeggen.



Johannes 16

30 Nu weten wij 
dat u alles weet 
en u het niet nodig hebt 
dat iemand u zou vragen.
Hierom geloven wij dat u van God uitging.

zoals Jezus zojuist antwoord gaf voordat 
zij de hem de vraag stelden (:19)



Johannes 16

30 Nu weten wij 
dat u alles weet 
en niet u het niet nodig hebt 
dat iemand u zou vragen.
Hierom geloven wij dat u van God uitging.



Johannes 16

31 Jezus antwoordde hen: 
geloven jullie nu?

Jezus' suggestieve vraag geeft 
aan dat hun claim voorbarig is...

zie volgende vers >  



Johannes 16

32 Zie, het uur komt en is gekomen
dat jullie verstrooid zullen worden, 
een ieder naar het zijne 
en mij alleen laten. 
En toch, ik ben niet alleen 
want de Vader is met mij.

> Jezus' gevangenneming  



Johannes 16

32 Zie, het uur komt en is gekomen 
dat jullie verstrooid zullen worden, 
een ieder naar het zijne 
en mij alleen laten. 
En toch, ik ben niet alleen 
want de Vader is met mij.

zelfs in de drie uren van 
duisternis waar God hem 
overliet aan zijn vijanden!  



Johannes 16

33 Deze dingen heb ik tot jullie gesproken
opdat jullie in mij vrede zouden hebben. 
In de wereld hebben jullie verdrukking 
maar houdt moed, 
ik heb de wereld overwonnen!



Johannes 16

33 Deze dingen heb ik tot jullie gesproken
opdat jullie in mij vrede zouden hebben. 
In de wereld hebben jullie verdrukking 
maar houdt moed, 
ik heb de wereld overwonnen!


